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1. Thủ tục mới về tiếp nhận công chức không qua 
thi tuyển 
Bộ Nội vụ vừa công bố thủ tục hành chính về lĩnh vực công chức, 
viên chức kèm theo Quyết định 546/QĐ-BNV ngày 12-7-2019. 

Theo đó, công bố thủ tục tiếp nhận các trường hợp đặc biệt trong tuyển 
dụng công chức. 

Về trình tự thực hiện thủ tục: 

- Trường hợp 1. Thành lập Hội đồng kiểm tra, sát hạch khi tiếp 
nhận vào công chức đối với các trường hợp: 

Có ít nhất 5 năm công tác ở vị trí việc làm yêu cầu trình độ đào tạo đại 
học trở lên phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng và 
có đóng BHXH bắt buộc (không kể thời gian tập sự, thử việc, nếu có 
thời gian công tác có đóng BHXH bắt buộc không liên tục mà chưa 
nhận trợ cấp BHXH một lần thì được cộng dồn), gồm: 

+ Viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập; 

+ Người hưởng lương trong lực lượng vũ trang (quân đội, công an) và 
người làm công tác cơ yếu; 

+ Người đang giữ chức danh, chức vụ tại doanh nghiệp là công ty trách 
nhiệm hữu hạn một thành viên mà Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều 
lệ hoặc được cử làm người đại diện phần vốn nhà nước giữ các chức 
danh quản lý tại doanh nghiệp mà Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn 
điều lệ. 

Cụ thể, Hội đồng kiểm tra, sát hạch sẽ thực hiện: 

+ Kiểm tra về các điều kiện, tiêu chuẩn, văn bằng, chứng chỉ của người 
được đề nghị tiếp nhận theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển; 

+ Sát hạch về trình độ hiểu biết chung và năng lực chuyên môn, nghiệp 
vụ của người được đề nghị tiếp nhận;... 

- Trường hợp 2. Không thành lập Hội đồng kiểm tra, sát hạch khi 
tiếp nhận vào công chức đối với các truờng hợp: 

Đã là cán bộ, công chức từ cấp huyện trở lên sau đó được cấp có thẩm 
quyền điều động, luân chuyển đến làm việc tại đơn vị sự nghiệp công 
lập, lực lượng vũ trang, cơ yếu, tổ chức chính trị - xã hội - nghề 
nghiệp,... 

Về thành phần hồ sơ: Hồ sơ của người được đề nghị tiếp nhận không 
qua thi tuyển vào công chức được thực hiện theo quy định về hồ sơ 



công chức (Khoản 4 Điều 10 Thông tư 13/2010/TT-BNV được sửa đổi, 
bổ sung tại Khoản 3 Điều 1 Thông tư 03/2019/TT-BNV). 

Theo nld.com.vn 

 

2. Thực hiện nhiều giải pháp đổi mới quản lý giáo 
dục 
Trả lời ý kiến cử tri về thực hiện đổi mới công tác quản lý giáo 
dục, Bộ GD&ĐT cho biết đã và đang thực hiện nhiều giải pháp 
nhằm đổi mới nội dung này trong thời gian qua. 

Ảnh minh họa 

Cụ thể, để xác định rõ trách nhiệm của các cơ quan quản lý Nhà nước 
về GD-ĐT và trách nhiệm quản lý theo ngành, lãnh thổ của các bộ, 
ngành, địa phương, Bộ GD&ĐT đã chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành 
xây dựng và trình Chính phủ ban hành Nghị định số 127/2018/NĐ-CP 
ngày 21/9/2018 thay thế Nghị định số 115/2010/NĐ-CP về quy định 
trách nhiệm quản lý Nhà nước về giáo dục. Trong đó, phân định công 
tác quản lý Nhà nước với quản trị của cơ sở giáo dục; đẩy mạnh phân 
cấp, nâng cao trách nhiệm giải trình của các cơ quan quản lý giáo dục 
và chính quyền địa phương; tạo động lực và tính chủ động, sáng tạo 
cho các cơ sở giáo dục. 

Cùng với đó, đổi mới công tác thanh tra giáo dục theo hướng: Chuyển 
từ thanh tra chuyên môn sang thanh tra quản lý; kiện toàn bộ máy của 
cơ quan Thanh tra, nâng cao tính chuyên nghiệp. Việc phối hợp giữa 



Thanh tra giáo dục với Thanh tra Nhà nước ở địa phương được cải 
thiện; công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo được chú trọng; tăng cường 
giải quyết các vụ việc phức tạp. 

Đẩy mạnh triển khai Chính phủ điện tử, cung cấp dịch vụ công trực 
tuyến mức độ 3, mức độ 4, triển khai hệ thống quản lý hành chính điện 
tử (e-office) tới 100% cán bộ sử dụng và kết nối tới các sở GD&ĐT và 
các cơ sở giáo dục đại học. Cơ sở dữ liệu ngành GD-ĐT đã được xây 
dựng, đưa vào sử dụng thống nhất trên toàn quốc, cung cấp thông tin 
quản lý đầy đủ, chính xác và kịp thời cho các cơ quan quản lý GD-ĐT. 
100% trường học được kết nối Internet, 80% trường học đã dùng phần 
mềm quản trị trường học, sổ điểm điện tử được tăng cường sử dụng 
giúp giảm tải hồ sơ, giấy tờ trong nhà trường.  

Theo Nghị quyết 77/NQ-CP, 23 cơ sở giáo dục đại học công lập đã 
được giao thí điểm tự chủ. Các trường được giao quyền tự chủ trong 
hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế, tổ chức và 
tài chính; chủ động, linh hoạt hơn về tổ chức bộ máy, tuyển dụng nhân 
sự và thực hiện nhiệm vụ chuyên môn để hoạt động ngày càng hiệu 
quả. Kể từ khi Nghị quyết 77/NQ-CP được triển khai, thủ tục hành 
chính được giảm bớt, thời gian mở ngành rút ngắn đã giúp các trường 
chủ động trong đào tạo, tận dụng cơ hội mở các ngành đào tạo mới 
đáp ứng kịp thời nhu cầu phát triển nguồn nhân lực của xã hội. Quy mô 
tuyển sinh của các trường có xu hướng giảm xuống sau khi tự chủ.  

Ngày 19/11/2018, tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội đã thông qua Luật sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học. Luật ban hành tạo 
khung pháp lý, thể chế hóa quan điểm đổi mới căn bản, toàn diện giáo 
dục đại học của Đảng và Nhà nước; phát huy kết quả đã đạt được, 
khắc phục hạn chế, bất cập về điều chỉnh pháp luật đối với giáo dục đại 
học trong thời gian qua để giải quyết những vấn đề mới phát sinh đối 
với giáo dục đại học, đáp ứng yêu cầu đổi mới, hội nhập quốc tế. Luật 
Giáo dục (sửa đổi) cũng đã được thông qua, trong đó có nhiều nội 
dung đổi mới để phát triển GD-ĐT.  

Theo giaoducthoidai.vn 

 

 

 

 



3. Dự thảo Luật Đầu tư (sửa đổi): Điểm mới liên quan 
đến quyết định chủ trương đầu tư 
Trước một số quy định của Luật Đầu tư còn thiếu tính khả thi, 
minh bạch và hiệu quả, Dự thảo Luật Đầu tư đã có một số sửa đổi, 
bổ sung quan trọng liên quan đến thủ tục quyết định chủ trương 
đầu tư. 

 

Dự thảo Luật Đầu tư đã thu hẹp phạm vi dự án trình Thủ tướng Chính 
phủ chấp thuận chủ trương đầu tư theo hướng loại bỏ dự án có quy mô 

vốn đầu tư trên 5.000 tỷ. 

Bổ sung khái niệm chấp thuận chủ trương đầu tư 

Tại điểm b Khoản 1 Điều1 của Dự thảo đã bổ sung Khoản 15 a Điều 3 
Luật Đầu tư khái niệm chấp thuận chủ trương đầu tư. 

Theo đó, “Chấp thuận chủ trương đầu tư là văn bản của cơ quan nhà 
nước có thẩm quyền chấp thuận đề xuất của nhà đầu tư về mục tiêu, 
địa điểm, quy mô, tiến độ và các điều kiện khác nhằm bảo đảm việc 
thực hiện dự án đầu tư phù hợp với quy hoạch, kế hoạch phát triển 
kinh tế, xã hội trong từng thời kỳ và làm cơ sở để nhà đầu tư thực hiện 
dự án đầu tư theo quy định của pháp luật.” 

Khái niệm này góp phần làm rõ mục đích, bản chất của việc cơ quan 
nhà nước có thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư dự án. Dự thảo 



đã thay thế cụm từ “quyết định chủ trương đầu tư” theo quy định của 
pháp luật hiện hành bằng cụm từ “chấp thuận chủ trương đầu tư”. 

Sự sửa đổi này là phù hợp với bản chất của hoạt động “chấp thuận chủ 
trương đầu tư” với ý nghĩa là một loại thủ tục đầu tư, trong đó các cơ 
quan nhà nước sẽ tiến hành thẩm định những nội dung của dự án, sau 
đó quyết định về chủ trương là chấp thuận hoặc từ chối bằng văn bản. 

Nói cách khác, quyết định chủ trương đầu tư chính là kết quả của thủ 
tục chấp thuận chủ trương đầu tư. 

Thu hẹp phạm vi dự án trình Thủ tướng Chính phủ 

Dự thảo đã thu hẹp phạm vi dự án trình Thủ tướng Chính phủ chấp 
thuận chủ trương đầu tư theo hướng loại bỏ dự án có quy mô vốn đầu 
tư trên 5.000 tỷ. 

Điều này là hợp lý vì việc đưa dự án có quy mô vốn đầu tư từ 5.000 tỷ 
đồng trở lên không phân biệt quy mô, ngành, nghề, điều kiện vào diện 
Thủ tướng quyết định chủ trương đầu tư là không cần thiết vì trong 
trường hợp này nhà đầu tư không sử dụng trực tiếp nguồn lực từ Nhà 
nước. 

Ngoài ra, Dự thảo còn bổ sung một số loại dự án nhà ở thuộc thẩm 
quyền quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng như “Dự án có quy 
mô sử dụng đất từ 100 ha trở lên; Dự án xây dựng nhà ở có số lượng 
nhà ở từ 2.500 căn trở lên (bao gồm nhà biệt thự, nhà ở riêng lẻ, căn 
hộ chung cư) tại khu vực không phải là đô thị; Dự án xây dựng nhà ở 
có quy mô sử dụng đất từ 50 ha trở lên hoặc có quy mô dưới 50 ha 
nhưng có số lượng nhà ở từ 2.500 căn trở lên tại khu vực đô thị” và 
“Dự án thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư thực hiện tại địa bàn 
từ hai tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trở lên”. Sự bổ sung này 
đã tạo sự thống nhất với quy định của pháp luật về nhà ở. 

Tương tự, một số dự án nhà ở cũng được bổ sung vào thẩm quyền 
chấp thuận chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh. 

Phân cấp thẩm quyền chủ trương chấp thuận đầu tư 

Dự thảo có quy định về phân cấp thẩm quyền chấp thuận chủ trương 
đầu tư phù hợp với yêu cầu cải cách thủ tục hành chính trong hoạt 
động đầu tư kinh doanh. Theo đó, tùy thuộc mục tiêu, tính chất, quy mô 
của dự án và điều kiện kinh tế, xã hội trong từng thời kỳ, Thủ tướng 
Chính phủ phân cấp cho Bộ, ngành, địa phương chấp thuận chủ trương 
đầu tư đối với dự án thuộc thẩm quyền của Thủ tướng. 



Sự phân cấp này giúp tiết kiệm thời gian, chi phí khi thực hiện các thủ 
tục về đầu tư. Tương tự, tùy thuộc điều kiện kinh tế, xã hội từng địa 
phương, UBND cấp tỉnh được phân cấp cho UBND cấp huyện chấp 
thuận chủ trương đầu tư đối với dự án đầu tư mà nhà đầu tư là các hộ 
gia đình, cá nhân được Nhà nước giao đất, cho thuê đất không thông 
qua đấu giá, đầu thầu và thực hiện ngoài khu công nghiệp, khu chế 
xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế. 

Quy định này đảm bảo sự phù hợp với quy định của Luật Đất đai 2013 
về thẩm quyền giao đất, cho thuê đất, khi UBND cấp huyện là cơ quan 
có thẩm quyền giao đất, cho thuê đất đối với hộ gia đình, cá nhân cũng 
đồng thời là cơ quan chấp thuận chủ trương đầu tư sẽ giúp thủ tục thực 
hiện dự án đầu tư của hộ gia đình, cá nhân không bị kéo dài như quy 
định hiện nay. 

Những sửa đổi như trên dù rất quan trọng, góp phần đáng kể trong việc 
giải quyết các vướng mắc trong thực thi pháp luật, giảm bớt thời gian, 
chi phí cho doanh nghiệp khi thực hiện thủ tục đầu tư, nhưng nhiều vấn 
đề liên quan đến thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư chưa được làm 
rõ. 

Theo enternews.vn 

 

4. Tăng cường kiểm tra, xử lý gian lận xuất xứ hàng 
hóa 
Chiều ngày 23/8, Tổng cục Hải quan tổ chức cuộc họp với cục hải 
quan các tỉnh, thành phố để triển khai các biện pháp quản lý nhằm 
tăng cường các biện pháp kiểm tra, xác định xuất xứ, ghi nhãn 
hàng hóa, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, chuyển tải bất hợp 
pháp. 

Trước đó, ngày 13/8, Tổng cục Hải quan đã ban hành công văn 
5189/TCHQ-GSQL chỉ đạo cục hải quan các tỉnh, thành phố thực hiện 
các biện tăng cường quản lý liên quan đến các lĩnh vực trên. 

Chỉ đạo của Tổng cục Hải quan trên cơ sở đánh giá tình hình quá trình 
theo dõi, quản lý, giám sát, kiểm soát, kiểm tra sau thông quan, thanh 
tra. Qua đó, đã phát hiện nhiều phương thức, thủ đoạn gian lận, giả 
mạo xuất xứ, ghi nhãn hàng hóa không đúng quy định, xâm phạm 
quyền sở hữu trí tuệ, chuyển tải bất hợp pháp hàng hóa XK, NK. 



Nhiều phương thức, thủ đoạn gian lận xuất xứ hàng hóa đã được Cục 
Giám sát quản lý về hải quan thông tin tại cuộc họp. Ảnh: Q. Hùng 

Bên cạnh đó, thực tế hiện nay các nước trong khu vực và trên thế giới 
có những thay đổi lớn về chính sách thương mại theo xu hướng bảo hộ 
mậu dịch như tăng thuế, áp dụng hàng rào kỹ thuật để bảo hộ sản xuất 
trong nước; đặc biệt cuộc chiến tranh thương mại Mỹ-Trung Quốc có 
tác động rất lớn đến nền kinh tế Việt Nam. 

Dự báo hàng hóa từ các nước bị áp mức thuế suất cao có khả năng sẽ 
tìm cách chuyển tải bất hợp pháp vào Việt Nam, giả mạo xuất xứ Việt 
Nam sau đó XK vào các thị trường lớn để lẩn tránh biện pháp phòng 
vệ thương mại. 

Hành vi này dẫn đến nguy cơ hàng hóa XK của Việt Nam bị các nước 
điều tra, áp thuế chống bán phá giá, thuế tự vệm thuế trợ cấp, gây thiệt 
hại cho các nhà sản xuất Việt Nam, làm mất uy tín trên thị trường quốc 
tế hoặc hạn chế XK vào các thị trường này. 

Theo Cục Giám sát quản lý về hải quan, hướng dẫn được đưa ra tại 
công văn bản được triển khai trên cơ sở các quy định pháp luật hiện 
hành liên quan đến lĩnh vực xuất xứ hàng hóa; ghi nhãn hàng hóa, bảo 
vệ quyền sở hữu trí tuệ, xử phạt vi phạm hành chính. Cơ quan Hải 
quan có trách nhiệm kiểm tra, xác định xuất xứ hàng hóa để áp dụng 



thuế suất ưu đãi đặc biệt theo đúng các cam kết quốc tế về ưu đãi thuế 
quan, thực hiện quản lý ghi nhãn hàng hóa, bảo vệ quyền sở hữu trí 
tuệ đối với hàng hóa XNK; ngăn chặn hành vi gian lận, giả mạo xuất 
xứ, ghi nhãn hàng hóa không đúng quy định, chuyển tải bất hợp pháp 
trong quá trình làm thủ tục hải quan và khi thanh tra, kiểm tra sau thông 
quan. 

Tại cuộc họp, Cục Giám sát quản lý về hải quan đã tổng hợp thông tin 
cung cấp đến các đơn vị hải quan địa phương các phương thức, thủ 
đoạn gian lận, giả mạo xuất xứ, ghi nhãn hàng hóa không đúng quy 
định, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, chuyển tải bất hợp pháp; hướng 
dẫn các bước kiểm tra, giám sát và kiểm soát xuất xứ, ghi nhãn hàng 
hóa, bảo vệ quyền sở hữu trí tệ đối với hàng hóa XK, NK; và tổ chức 
thực hiện. 

Theo đại diện Cục Giám sát quản lý về hải quan, việc tăng cường các 
biện pháp kiểm tra, kiểm soát nhằm kiểm soát tình hình; nâng cao nhận 
thức, năng lực thực thi các quy định pháp luật về phòng vệ thương mại, 
quy tắc xuất xứ, ghi nhãn hàng hóa, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ cho 
công chức hải quan; đồng thời nâng cao nhận thức thực hiện văn bản 
pháp luật của các DN có hoạt động XNK, tăng cường tập huấn hướng 
dẫn DN để thực hiện đúng quy định pháp luật. 

Theo thuongtruong.com.vn 

 

5. Hàng loạt nguyên liệu đầu vào được cắt giảm 
kiểm tra chuyên ngành 
Thủ tục kiểm tra chuyên ngành được cắt giảm với hàng hoá là 
nguyên liệu đầu vào hoặc sản phẩm trung gian, bán thành phẩm 
nhập khẩu… 

Theo phương án cắt giảm thủ tục, danh mục các mặt hàng (kèm theo 
mã HS) thực hiện kiểm tra chuyên ngành thuộc trách nhiệm quản lý của 
Bộ Công Thương, giai đoạn 2019 và định hướng đến năm 2021 mới 
ban hành, các sản phẩm, hàng hóa thuộc nhóm 2 sẽ cắt giảm thủ tục 
kiểm tra chuyên ngành với hàng loạt mã HS như 3603.00.10 (dây cháy 
chậm bán thành phẩm; kíp nổ cơ bản); 3603.00.20 (dây cháy chậm); 
7308.40.10 và 7308.40.90 (thiết bị dùng cho giàn giáo, ván khuôn, vật 
chống hoặc cột trụ chống hầm lò); 8402.11.10 và 8402.11.20 (nồi hơi 
dạng ống nước với công suất hơi nước trên 45 tấn/giờ)… 



Danh mục các sản phẩm khăn giấy và giấy vệ sinh cắt giảm kiểm tra 
chuyên ngành có mã HS 4818.10.00 (giấy vệ sinh); 4818.20.00 (khăn 
tay, giấy lụa lau chùi hoặc lau mặt và khăn lau); 4818.30.20 (khăn ăn)… 

Kiểm tra chuyên ngành sản phẩm, hàng hóa nguyên liệu tốn nhiều thời 
gian của cơ quan quản lý và doanh nghiệp. 

Danh mục các mặt hàng cắt giảm kiểm tra chuyên ngành về an toàn 
thực phẩm có mã HS 1901.10 (các chế phẩm phù hợp dùng cho trẻ sơ 
sinh hoặc trẻ nhỏ, đã đóng gói để bán); 2009.90 (nước ép hỗn hợp); 
3320.10.10 (chế phẩm rượu thơm, loại dùng để sản xuất đồ uống có 
cồn, ở dạng lỏng)… 

Danh mục các mặt hàng cắt giảm thủ tục kiểm tra chuyên ngành về 
hiệu suất năng lượng có mã HS 8539.31 (bóng đèn huỳnh quang); 
8504.10.00 (chấn lưu dùng cho đèn phóng hoặc ống phóng)… 

Theo Bộ Công Thương, tiêu chí cắt giảm thủ tục, danh mục mặt hàng 
kiểm tra chuyên ngành là hàng hoá là nguyên liệu đầu vào hoặc sản 
phẩm trung gian, bán thành phẩm nhập khẩu cho các cơ sở sản xuất 
thực phẩm căn cứ trên việc đánh giá, phân tích nguy cơ đối với an toàn 
thực phẩm. Hàng hoá là sản phẩm, thiết bị, máy móc mà có biện pháp 
quản lý khác đảm bảo mục đích quản lý nhà nước và có thể thay thế 
việc thực hiện kiểm tra chuyên ngành trong thủ tục thông quan. 

Hàng hoá là sản phẩm, thiết bị, máy móc mà không có tiêu chuẩn kỹ 
thuật, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia khi thực hiện kiểm tra chuyên ngành 
trong thủ tục thông quan. 



“Việc cắt giảm đảm bảo hiệu quả, mục tiêu quản lý nhà nước trên cơ 
sở đánh giá vai trò của hoạt động kiểm tra chuyên ngành trong tổng thể 
các biện pháp quản lý của nhà nước đối với hoạt động sản xuất, lưu 
thông, kinh doanh và sử dụng hàng hoá của doanh nghiệp và người 
tiêu dùng”, Bộ Công Thương nêu rõ. 

Bên cạnh đó, Bộ Công Thương cũng yêu cầu áp dụng những nguyên 
tắc quản lý rủi ro để thường xuyên rà soát, đánh giá và kịp thời điều 
chỉnh danh mục các mặt hàng thực hiện kiểm tra chuyên ngành thuộc 
trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương 

Thời gian qua, việc thực hiện kiểm tra chuyên ngành thời gian qua vẫn 
chưa đạt được kết quả như mong đợi. Mới chỉ có khoảng 6% mặt hàng 
được đưa ra khỏi diện phải kiểm tra chuyên ngành; vẫn còn 63/164 
danh mục mặt hàng phải kiểm tra chuyên ngành chưa được các Bộ 
quản lý chuyên ngành ban hành chính thức, chưa chỉ rõ mã HS từng 
mặt hàng, hoặc có mã HS chưa phù hợp. 

Theo đánh giá của ông Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch  Phòng Thương mại và 
Công nghiệp Việt Nam (VCCI), mặc dù có nhiều cải cách về thủ tục, 
nhưng tới nay thời gian kiểm tra chuyên ngành trung bình tại Việt Nam 
vẫn là 76 giờ/thủ tục, cao hơn xấp xỉ 3 lần so với các nước ASEAN-4. 

“Nhiều hoạt động kiểm tra chuyên ngành còn chưa rõ ràng về các loại 
hàng hóa phải thực hiện kiểm tra (không có Danh mục hàng hóa cụ thể 
phải kiểm tra). Điều này gây bất cập trong thực tế triển khai khi các chủ 
thể áp dụng sẽ khó khăn trong nhận diện các loại hàng hóa phải được 
kiểm soát. Một số biện pháp quản lý về an toàn thực phẩm còn chưa áp 
dụng theo cơ chế quản lý mới nêu trong khi Nghị định 15/2018. Chưa 
có sự đồng bộ trong quy trình vận hành giữa các hoạt động kiểm tra 
chuyên ngành liên quan tới kiểm tra chất lượng hàng hóa cũng chưa 
triệt để để triển khai”, ông Vũ Tiến Lộc nêu thực tế./. 

Theo vov.vn 

 

6. Trường học, bệnh viện được đề xuất lắp đặt thiết 
bị thanh toán không tiền mặt 
Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa ban hành văn bản số 
6422/NHNN-TT yêu cầu NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố thực hiện 
một số công việc để đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt đối 
với dịch vụ công. 



Thống đốc NHNN yêu cầu các NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố chủ 
động nghiên cứu, tham mưu cho UBND tỉnh, thành phố và phối hợp 
chặt chẽ với các Sở, Ban ngành trên địa bàn để triển khai có hiệu quả 
các giải pháp thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt đối với dịch vụ 
công theo Quyết định 241/QĐ-TTg của Chính phủ và Quyết định số 
923/QĐ-NHNN của Thống đốc NHNN với ưu tiên trong thời gian tới cho 
lĩnh vực y tế, giáo dục. 

 

Trường học, bệnh viện được đề xuất lắp đặt thiết bị thanh toán không 
tiền mặt. (Ảnh minh họa) 

Cụ thể, các NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố được yêu cầu phối hợp 
với các Sở, Ban ngành trên địa bàn tham mưu, đề xuất xây dựng và 
ban hành kế hoạch hành động của UBND tỉnh, thành phố về triển khai 
Nghị quyết 02/NQ-CP và Quyết định số 241/QĐ-TTg của Chính phủ; kế 
hoạch hành động cần gắn với những giải pháp, mục tiêu cụ thể và yêu 
cầu về thời hạn hoàn thành cũng như đơn vị đầu mối chịu trách nhiệm 
triển khai. 

Cùng với đó là đề xuất, kiến nghị UBND tỉnh, thành phố có văn bản chỉ 
đạo các đơn vị cung ứng dịch vụ công trên địa bàn (cơ sở y tế, giáo 
dục, cơ quan Bảo hiểm xã hội, công ty nước sạch, điện lực, cơ quan 
giải quyết thủ tục hành chính,..) xây dựng hệ thống công nghệ thông 
tin, phần mềm ứng dụng có khả năngkết nối với phần mềm ứng dụng 
của các ngân hàng, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán để 



tổ chức, cá nhân sử dụng phương thức thanh toán không dùng tiền mặt 
đối với dịch vụ công. 

Các NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố cũng được yêu cầu đề xuất giải 
pháp với UBND tỉnh, thành phố và phối hợp với các Sở, Ban ngành và 
tổ chức cung ứng dịch vụ công trên địa bàn áp dụng các phương án 
triển khai thanh toán không dùng tiền mặt đối với dịch vụ công như: các 
trường học, bệnh viện và các đơn vị cung ứng dịch vụ công thông báo 
số tài khoản của đơn vị mình mở tại ngân hàng để tổ chức, cá nhân 
chuyển tiền thanh toán dịch vụ công bằng các dịch vụ thanh toán mà 
ngân hàng đang cung ứng (chuyển tiền qua mobile, thanh toán qua các 
kênh ngân hàng điện tử,..). 

Bên cạnh đó, các trường học, bệnh viện và đơn vị cung ứng dịch vụ 
công được đề xuất lắp đặt thiết bị chấp nhận thẻ, thanh toán ứng dụng 
QR để cho phép phụ huynh, học sinh, người bệnh, người dân,.. sử 
dụng thiết bị di động, thẻ ngân hàng để thanh toán (tương tự như việc 
thanh toán tiền mua hàng hóa tại các cửa hàng, siêu thị). 

Các trường học, bệnh viện và đơn vị cung ứng dịch vụ công xây dựng 
hệ thống công nghệ thông tin cho phép ghi nhận thông tin cần thanh 
toán (số tiền, mã hồ sơ/khách hàng,..) để người sử dụng truy cập các 
ứng dụng trên internet, mobile và thực hiện trả tiền thông qua các sản 
phẩm dịch vụ thanh toán tiện ích của ngân hàng (thanh toán qua thiết bị 
di động, thanh toán qua internet, ví điện tử, dịch vụ thanh toán hóa 
đơn,..) tương tự như việc thanh toán hóa đơn tiền điện, cước viễn 
thông...hiện nay. 

Thống đốc NHNN yêu cầu NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố chỉ đạo các 
tổ chức tín dụng trên địa bàn tích cực phối hợp với các Sở, Ban ngành 
và các đơn vị cung ứng dịch vụ công liên quan trên địa bàn triển khai 
các giải pháp, phương thức thanh toán không dùng tiền mặt nêu tại 
công văn này. 

Cùng với đó là nghiên cứu, áp dụng chính sách phí dịch vụ thanh toán 
hợp lý và triển khai các chương trình ưu đãi, khuyến mại để khuyến 
khích các đơn vị cung ứng dịch vụ công và khách hàng ưu tiên lựa 
chọn sử dụng dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt khi thực hiện 
thanh toán dịch vụ công;... 

Thống đốc NHNN cũng yêu cầu NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố tăng 
cường công tác phối hợp với các cơ quan truyền thông, báo chí, tổ 
chức tín dụng, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán trên địa 
bàn xây dựng các chương trình truyền thông về đẩy mạnh thanh toán 



không dùng tiền mặt đối với dịch vụ công, tập trung trước hết cho lĩnh 
vực y tế, giáo dục. 

Mặt khác, thường xuyên cập nhật, nắm bắt kịp thời các quy định pháp 
luật, cơ chế chính sách và các văn bản chỉ đạo của NHNN về hoạt 
động thanh toán để tổ chức triển khai; thực hiện kiểm tra, chủ động 
theo dõi nắm bắt tình hình thực hiện đối với hoạt động cung ứng dịch 
vụ thanh toán, dịch vụ trung gian thanh toán đối với dịch vụ công trên 
địa bàn và báo cáo NHNN (Vụ Thanh toán) về những khó khăn, vướng 
mắc phát sinh để theo dõi, tổng hợp và phối hợp với các đơn vị liên 
quan nghiên cứu, xử lý. 

Theo vietnamfinance.vn 

 

7. 'Giấy thông hành' cho trái nhãn Việt vào Úc  
Quả nhãn xuất khẩu không được lẫn các chất ô nhiễm, ví dụ các 
mảnh từ thân và lá, đất, hạt, hoặc các vật liệu ngoại lai khác. 

Thương vụ Việt Nam tại Úc-Bộ công thương cho biết Bộ Nông nghiệp 
và Nguồn nước Úc chính thức công bố các điều kiện nhập khẩu quả 
nhãn tươi từ Việt Nam. 

Đối với nhãn tươi từ Việt Nam nhập khẩu vào Úc, Bộ Nông nghiệp 
Úc sẽ đánh giá tính phù hợp của việc nhập khẩu so với các điều kiện 
nhập khẩu.   

Trước khi nhập khẩu vào Úc, doanh nghiệp (DN) nhập khẩu cần đăng 
ký giấy phép hợp lệ do Bộ Nông nghiệp Úc cấp. 

Các yêu cầu trước khi xuất khẩu hàng hóa quả nhãn là phải có nguồn 
gốc, sản xuất và xuất khẩu theo hệ thống quy trình vận hành cần thiết 
để duy trì và xác minh tình trạng kiểm dịch thực vật. Quả nhãn phải trải 
qua các biện pháp quản lý rủi ro bắt buộc... 

Đặc biệt trên giấy chứng nhận xử lý bằng phương pháp chiếu xạ, phải 
thể hiện các thông tin sau: Liều lượng chiếu xạ tối thiểu và tối đa (Dmin 
và Dmax) thực tế trong việc xử lý quả nhãn.  Lưu ý, liều lượng hấp thụ 
tối đa cho quả nhãn không được vượt quá 1 kGy theo quy định của Bộ 
luật tiêu chuẩn thực phẩm Úc và New Zealand (FSC). 

Quả nhãn xuất khẩu không được lẫn các chất ô nhiễm (ví dụ, các mảnh 
từ thân và lá, đất, hạt, hoặc các vật liệu ngoại lai khác). 

Hàng hóa xuất khẩu phải đáp ứng được ít nhất một trong các phương 
pháp đóng gói an toàn.  



Nhãn tươi đóng gói phải được dán nhãn với các thông tin xác minh đầy 
đủ nhằm mục đích truy xuất nguồn gốc. Gồm: sản phẩm của Việt Nam 
cho thị trường Úc; loại trái cây; mã số cơ sở đóng gói (PHC); mã số cơ 
sở xử lý (TFC); số định dạng xử lý (TIN)  

Nhãn tươi đóng gói phải được dán nhãn với các thông tin xác minh đầy 
đủ nhằm mục đích truy xuất nguồn gốc. 

Công đoạn đóng gói và vận chuyển không để ô nhiễm bởi kiểm dịch 
côn trùng hoặc các điều kiện liên quan. Theo đó, tất cả các vật liệu 
bằng gỗ liên quan đến lô hàng được sử dụng để đóng gói và vận 
chuyển các sản phẩm tươi phải tuân thủ chính sách về các yêu cầu 
thông tin phi hàng hóa.  

Bao bì phải được làm từ vật liệu tổng hợp hoặc vật liệu chế biến cao 
nếu có nguồn gốc thực vật. Bao bì không được làm bằng nguyên liệu 
thực vật chưa qua chế biến chẳng hạn như rơm.  

Đối với vận chuyển bằng đường biển, các container phải được kiểm tra 
bởi Cục Bảo vệ Thực vật Việt Nam trước khi xếp hàng để đảm bảo 
không có côn trùng và các lỗ thông hơi phải được phủ kín không cho 
côn trùng xâm nhập.  



Xác minh khi hàng đến nơi: các giấy chứng nhận và chứng từ kèm theo 
phải cung cấp cho Bộ Nông nghiệp Úc để đánh giá. Các lô hàng phải 
được kiểm tra khi cập cảng để xác minh việc tuân thủ các điều kiện 
nhập khẩu trước khi thông quan. Các lô hàng trong quá trình kiểm soát 
an toàn sinh học không được phép chuyển tiếp bằng đường bộ khi 
không được Bộ Nông nghiệp Úc đồng ý.  

Vận chuyển các lô hàng bằng đường không hoặc đường biển để kiểm 
tra tại cảng đến được cho phép.  

Theo Luật phí An toàn Sinh học, tất cả các phí dịch vụ được trả cho Bộ 
Nông nghiệp Úc. Danh sách các lệ phí kiểm dịch và xuất khẩu có trên 
trang web của Bộ Nông nghiệp 
Úc http://www.agriculture.gov.au/fees/charging-guidelines... 

Trước đó, Đại sứ Việt Nam tại Úc cùng Trưởng cơ quan Thương vụ đã 
làm việc với Bộ Nông nghiệp Úc nhằm trao đổi các vấn đề liên quan 
đến việc xuất khẩu quả nhãn từ Việt Nam. 

Theo plo.vn 

 

8. TP HCM kiến nghị một số vấn đề liên quan lĩnh 
vực ATGT 
Sở Giao thông Vận tải (GTVT) TP HCM cho biết, đơn vị vừa có kiến 
nghị liên quan đến việc sửa đổi, bổ sung các tiêu chí liên quan đến 
lĩnh vực an toàn giao thông (ATGT), điều chỉnh các chương trình 
đào tạo Giấy phép lái xe, công tác đăng kiểm, lĩnh vực giao thông 
đường thủy đối với các Bộ, ngành...  

Theo đó, Sở GTVT TP HCM kiến nghị Ủy ban An toàn giao thông Quốc 
gia tham mưu Chính phủ chỉ đạo thực hiện đồng bộ, liên thông hệ 
thống cơ sở dữ liệu quốc gia giữa các ngành, các lĩnh vực đối với công 
tác quản lý về phương tiện, chủ sở hữu phương tiện, giấy phép lái xe, 
giấy khám sức khỏe lái xe, đăng kiểm, xử lý vi phạm, dịch vụ công trực 
tuyến...  

Sở cũng kiến nghị Bộ Công an ban hành quy định cụ thể về cơ chế xử 
phạt thông qua sử dụng các hình ảnh, dữ liệu vi phạm trích xuất từ hệ 
thống camera giám sát do ngành giao thông vận tải cung cấp. Trên cơ 
sở đó, phối hợp với Bộ GTVT để có biện pháp siết chặt các hình thức 
chế tài nhằm nâng cao hiệu quả công tác phối hợp bảo đảm trật tự an 
toàn giao thông.   



Chỉ đạo xử lý kiên quyết các trường hợp làm giả Giấy phép lái xe 
(GPLX), giả giấy khám sức khỏe để cấp GPLX. Sở GTVT cho hay, quá 
trình xác minh GPLX theo đề nghị của các cơ quan, Sở nhận thấy có 
khoảng 20% GPLX làm giả.   

 

Sở GTVT TP HCM kiến nghị nâng mức xử phạt với một số hành vi tiềm 
ẩn TNGT nghiêm trọng như vi phạm nồng độ cồn. (Hình minh họa) 

Cạnh đó, Sở GTVT TP kiến nghị Bộ GTVT sớm ban hành các quy định 
liên quan đến việc bắt buộc các phương tiện xe ô tô tham giao thông 
phải thực hiện dán thẻ Etag cũng như nạp tiền tài khoản giao thông để 
thanh toán dịch vụ sử dụng đường bộ điện tử tự động không dừng 
cũng như để chế tài đối với trường hợp vi phạm. 

Ngoài ra, Sở này còn yêu cầu Cục Đăng kiểm Việt Nam chỉ đạo Trung 
tâm Tin học (thuộc Cục Đăng kiểm Việt Nam) phối hợp với Trung tâm 
Quản lý đường hầm sông Sài Gòn (trực thuộc Sở GTVT TP HCM) để 
chia sẻ dữ liệu đăng kiểm phương tiện cơ giới đường bộ phục vụ công 
tác quản lý và điều hành giao thông đô thị trên địa bàn TP.  

Xây dựng phần mềm kết nối liên thông cơ sở dữ liệu giữa lĩnh vực 
đăng kiểm, cấp giấy phép lái xe, thanh tra giao thông, đăng ký kinh 
doanh lĩnh vực vận tải. Đồng thời, phối hợp với Bộ Công an, Bộ Y tế để 
liên thông dữ liệu về đăng ký phương tiện, xử lý vi phạm hành chính 
trong lĩnh vực giao thông vận tải, quản lý lái xe vi phạm (đặc biệt là vi 
phạm về sử dụng ma túy, nồng độ cồn); giúp DN có thể tra cứu thông 
tin trước khi tuyển dụng lái xe hoặc có biện pháp nhắc nhở, chấn chỉnh 
với lái xe do công ty quản lý, sử dụng. Ngoài ra, còn giúp tiết kiệm thời 



gian, công sức cho doanh nghiệp, các lực lượng chức năng có liên 
quan do không cần lặp lại việc nhập các “trường” dữ liệu thông tin 
giống nhau vào nhiều phần mềm quản lý chuyên ngành khác nhau.  

Cuối cùng, Sở cũng kiến nghị Ủy ban An toàn giao thông, Bộ GTVT 
tham mưu Quốc hội, Chính phủ bổ sung quy định về cơ chế đặc thù 
riêng trong xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông vận tải 
tại các TP lớn theo hướng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, nâng mức 
xử phạt với một số hành vi tiềm ẩn xảy ra tai nạn giao thông nghiêm 
trọng. Cụ thể như: Vi phạm nồng độ cồn, vi phạm về tốc độ, lưu thông 
ngược chiều trên đường cao tốc... nhằm tăng tính răn đe, phòng ngừa 
vi phạm. 

Theo phapluatplus.vn 

 

9. Cải cách hành chính lĩnh vực bảo hiểm xã hội: 
Tăng minh bạch, giảm phiền phức 
Với những nỗ lực trong cải cách thủ tục hành chính và triển khai 
dịch vụ công mức độ 4, ngành Bảo hiểm xã hội Hà Nội đã giảm 
thiểu được sự phiền phức cho người dân cũng như tiết kiệm thời 
gian, công sức cho các thủ tục giao dịch. Ngoài ra, việc áp dụng 
các giải pháp công nghệ còn góp phần công khai, minh bạch quy 
trình giải quyết các thủ tục, giảm bớt các phát sinh, khiếu nại. 

Giảm 75% số thủ tục 

Bước ra từ bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Bảo hiểm xã hội 
(BHXH) quận Long Biên, bà Trần Thị Bình (55 tuổi), ở phường Ngọc 
Thụy cầm trên tay tờ phiếu trả lương hưu, tỏ vẻ ngỡ ngàng: “Tôi chuẩn 
bị tinh thần là sẽ mất cả chục ngày để làm thủ tục lấy sổ hưu, vì không 
biết phải làm những gì. Vậy nhưng, không ngờ tất cả công việc chỉ gói 
gọn trong chưa đầy một buổi sáng. Các nhân viên ở đây làm việc rất 
chuyên nghiệp, tư vấn tận tình”. 

Theo bà Lê Thị Kim Thúy, Giám đốc BHXH quận Long Biên, với thủ tục 
nói trên, thậm chí bà Bình không cần phải đến cơ quan BHXH quận, 
mà chỉ cần đăng ký trên trang web của ngành, sẽ có nhân viên bưu 
điện đến tận nhà mang hồ sơ đi nộp và kết quả cũng sẽ được trả tận 
tay. Không dừng lại ở đó, hệ thống BHXH còn phục vụ người dân cả 
ngày thứ bảy. Nếu có bất kỳ vấn đề gì cần thiết, BHXH quận sẽ kết nối 
ngay với các phòng, ban chuyên môn của BHXH thành phố để giải 
quyết công việc nhanh nhất cho người dân. 



Câu chuyện ở bộ phận “một cửa” BHXH quận Long Biên mới chỉ phản 
ánh được phần nào kết quả cải cách hành chính mà ngành BHXH Hà 
Nội đã làm được trong thời gian qua. Ông Vũ Đức Thuật, Phó Giám 
đốc BHXH thành phố Hà Nội cho biết, trong 5 năm qua, số lượng thủ 
tục do ngành quản lý đã giảm hơn 75%; từ 115 thủ tục, xuống còn 28 
thủ tục. Từ đầu năm 2019 đến nay, cơ quan BHXH đã giải quyết được 
96,4% trong số hơn 6,3 triệu hồ sơ tiếp nhận và hơn 96% số hồ sơ đó 
được giải quyết đúng hạn. Số quá hạn chủ yếu tập trung vào các loại 
hồ sơ phải chờ kết quả xác minh, trả lời của các cơ quan, đơn vị liên 
quan… 

 

Cải cách hành chính lĩnh vực bảo hiểm xã hội mang lại nhiều thuận lợi 
cho người dân quận Long Biên. Ảnh: Thái Hiền 

Việc liên thông thủ tục khai sinh, hộ khẩu, cấp thẻ bảo hiểm y tế 
(BHYT) cho trẻ em dưới 6 tuổi đã được thực hiện ở cả 30 quận, huyện, 
thị xã với 584 xã, phường, thị trấn bằng hình thức giao dịch điện tử và 
chuyển kết quả qua dịch vụ bưu chính. Nhờ đó, đã rút ngắn thời gian 
cấp thẻ BHYT cho trẻ em từ 7 ngày, xuống còn khoảng 2-3 ngày, tùy 
địa bàn. 

Minh bạch và tiện lợi 

Hiện tại, trên Cổng thông tin điện tử của BHXH thành phố Hà Nội, 
người dân có thể tìm hiểu đầy đủ quy trình giải quyết, thời gian giải 
quyết cho tất cả các thủ tục BHXH. Phó Giám đốc BHXH thành phố Vũ 



Đức Thuật khẳng định, từ kê khai đến nộp tiền, rồi bảng đối chiếu về 
thu, nộp, công nợ,… các đơn vị sử dụng lao động, người lao động hoàn 
toàn có thể giao dịch qua môi trường mạng, không phải đến cơ quan 
BHXH cũng như gặp gỡ cán bộ, nhân viên BHXH. Bằng máy tính và 
các thiết bị cầm tay có kết nối internet, người tham gia BHXH trực tiếp 
theo dõi được tiến độ, kết quả giải quyết hồ sơ và có thể tra cứu kết 
quả đóng BHXH hằng tháng của đơn vị mà mình đang làm việc. Đến 
nay, Hà Nội đã có hơn 67.000 đơn vị sử dụng lao động thực hiện giao 
dịch hồ sơ điện tử, chiếm 97,3% số đơn vị tham gia BHXH, BHYT. 

Việc triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 của ngành được đánh 
dấu bằng sự kết nối thanh toán điện tử với thủ tục kê khai, đóng nộp 
BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp vào tháng 5-2019 vừa qua. Theo 
đó, BHXH thành phố Hà Nội, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn đã thực hiện thí điểm kết nối thanh toán điện tử tại Văn 
phòng BHXH Hà Nội và BHXH quận Ba Đình, với các nội dung: Giao 
dịch thu phát sinh trong ngày trên tài khoản chuyên thu BHXH; giao 
dịch điều vốn, trả lãi trên tài khoản chuyên thu BHXH; giao dịch tra 
soát, đối chiếu số liệu về số thu, điều vốn, trả lãi... 

Trước đó, công việc này được thực hiện thủ công, hằng tháng các đơn 
vị trích nộp vào tài khoản thu của cơ quan BHXH. Cán bộ BHXH đến 
ngân hàng lấy chứng từ về tự tổng hợp bằng phương pháp thủ công để 
theo dõi việc trích nộp. Mọi thông tin giao dịch được luân chuyển giữa 
hai bên bằng chứng từ giấy. Vì vậy, việc đối chiếu, tra soát giao dịch 
giữa ngân hàng và cơ quan BHXH đôi khi không kịp thời, bị dồn ứ, nhất 
là vào các thời điểm cuối quý, cuối năm, ảnh hưởng đến tiến độ, chất 
lượng giải quyết chế độ BHXH và quyền lợi của người lao động. 

Ông Bùi Hoàng Long, đại diện Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn - Chi nhánh Bắc Hà Nội cho biết, ưu điểm nổi bật là các giao 
dịch của người lao động khi phát sinh được cập nhật tức thời, cơ quan 
BHXH nhận được thông tin thanh toán ngay lập tức. Trong quá trình 
thực hiện, mọi sai sót, chênh lệch được đối chiếu, xử lý ngay trong 
ngày, thay vì mất từ 2 đến 3 ngày như trước.  

Còn về phía đơn vị sử dụng lao động, bà Nguyễn Hoài Anh, phụ trách 
nhân sự Công ty Máy nông nghiệp AHC cho rằng, các giao dịch thu 
được kết nối điện tử đã giúp công ty đối chiếu tiền đóng nộp với cơ 
quan BHXH nhanh chóng, chính xác hơn. 

Theo Giám đốc BHXH thành phố Nguyễn Đức Hòa, từ kết quả trên, 
BHXH Hà Nội sẽ có kế hoạch triển khai thực hiện kết nối thanh toán 



điện tử với tất cả các chi nhánh ngân hàng và Kho bạc Nhà nước quận, 
huyện, thị xã trên địa bàn thành phố. Sau khi hoàn thành việc thực hiện 
nghiệp vụ thu, BHXH Hà Nội tiếp tục triển khai nghiệp vụ chi trả các chế 
độ BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp điện tử thông qua hệ thống 
ngân hàng. 

Theo hanoimoi.com.vn 

 

10. Xử lý nghiêm kiểu giải quyết công việc “ban ơn” 
cho doanh nghiệp 
Tỉnh Lạng Sơn kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp giải quyết 
công việc kiểu “ban ơn” của cơ quan hành chính nhà nước đối 
với doanh nghiệp. 

Tỉnh Lạng Sơn hiện có trên 2.800 doanh nghiệp với tổng số vốn đăng 
ký gần 24.000 tỷ đồng. Từ đầu năm đến nay, hoạt động sản xuất, kinh 
doanh của các doanh nghiệp tiếp tục có bước tăng trưởng khá với tổng 
kim ngạch xuất nhập khẩu hơn 2,6 tỷ USD, nộp ngân sách gần 350 tỷ 
đồng, chiếm 22% số thu nội địa toàn tỉnh. 

Lạng Sơn hiện có 2.800 doanh nghiệp, giải quyết việc làm cho 50.000 
lao động địa phương và đóng góp hơn 20% thu nội địa toàn tỉnh. 

Tuy nhiên, hiện các doanh nghiệp và nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh vẫn 
gặp một số khó khăn về nguồn vốn, mặt bằng, thủ tục hành chính, công 
nghệ…  



Ông Hồ Phi Dũng, Phó Chủ tịch Hiệp Hội Doanh nghiệp tỉnh Lạng Sơn 
cho rằng, trong sản xuất kinh doanh nói chung có 4 vấn đề chính là đất 
đai, tài chính, người lao động, công nghệ và các vấn đề phụ trợ như cải 
cách hành chính, đồng hành doanh nghiệp…  

“Mong cơ quan quản lý tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp. Đồng 
thời cũng đề nghị cộng đồng doanh nghiệp nâng cao quản trị doanh 
nghiệp, kinh doanh đúng pháp luật, nâng cao và cải tiến quản trị, khởi 
nghiệp sáng tạo để giúp cho doanh nghiệp Lạng Sơn tiếp tục phát 
triển”, ông Dũng nêu ý kiến. 

Từ đầu năm đến nay, các cấp, các ngành của tỉnh Lạng Sơn đã tiếp 
nhận hàng chục kiến nghị từ các doanh nghiệp, Hiệp hội doanh nghiệp 
liên quan đến việc giải quyết thủ tục hành chính còn chậm, một bộ phận 
cán bộ công chức hành chính chuyên môn yếu, giải quyết công việc 
theo kiểu “ban ơn” khiến doanh nghiệp nản lòng...  

Ông Phạm Ngọc Thưởng, Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn cho biết: 
Những kiến nghị của doanh nghiệp đều được cơ quan chức năng của 
tỉnh Lạng Sơn xem xét, giải quyết thấu đáo, triệt để.  

“Chủ tịch UBND tỉnh đã giao nhiệm vụ cho các sở ngành với một tinh 
thần quyết liệt hơn và có thời hạn, đúng theo tinh thần đồng hành, bình 
đẳng với nhau”, ông Thưởng cho hay.  

Ông Thưởng cũng đề nghị các doanh nghiệp, Hiệp hội cần chủ động, 
kịp thời phản ánh tới lãnh đạo tỉnh những thông tin về các sở ngành, về 
những nội dung còn vướng mắc để từ đó tỉnh kịp thời giải quyết, xây 
dựng môi trường doanh nghiệp phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, cũng 
như kêu gọi xúc tiến đầu tư.  

Tỉnh Lạng Sơn đang có nhiều động thái tích cực nhằm kịp thời tháo gỡ 
khó khăn, tiếp tục xây dựng môi trường doanh nghiệp minh bạch, an 
toàn, hấp dẫn... hướng đến mục tiêu là vùng đất doanh nghiệp có thể 
đặt niềm tin và phát triển./. 

Theo vov.vn 

 

11. Người Lào Cai đã trở thành công dân điện tử 
như thế nào? 
Bằng việc tăng tỷ lệ sử dụng điện thoại thông minh và nỗ lực xây 
dựng Chính quyền điện tử, ngày càng nhiều người Lào Cai trở 
thành công dân điện tử. 



Đăng ký thành lập hộ kinh doanh qua mạng Internet ở huyện 
nghèo nhất nước 

Chính quyền tỉnh Lào Cai cho biết, người dân và doanh nghiệp có thể 
thực hiện 275 thủ tục hành chính (dịch vụ công mức độ 3) và 94 thủ tục 
hành chính (dịch vụ công mức độ 4). 

 

Đường từ thành phố Lào Cai lên Si Ma Cai thường xuyên sạt lở khi có 
mưa lớn. 

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 cho phép người sử dụng điền và gửi 
trực tuyến các mẫu văn bản đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ, và 
thực hiện đối chiếu giấy tờ tại trụ sở cơ quan để nhận kết quả hồ sơ. 
Trong khi đó, dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 cho phép người sử 
dụng thanh toán trực tuyến và nhận kết quả tại nhà, không cần đến trụ 
sở cơ quan, tổ chức. 

Đáng chú ý, có 19 hồ sơ dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đã được 
thực hiện tại huyện Si Ma Cai trong 6 tháng đầu năm 2019. 3 hồ sơ yêu 
cầu cấp bản sao trích lục hộ tịch và 16 hồ sơ đăng ký thành lập hộ kinh 
doanh tại UBND huyện. Si Ma Cai là nơi có địa hình hiểm trở, thuộc 
danh sách 62 huyện nghèo nhất nước. Dịch vụ công trực tuyến là giải 
pháp nhanh chóng, thuận tiện với người dân nơi đây. 



Tính chung 6 tháng đầu năm 2019, chính quyền tỉnh Lào Cai tiếp nhận 
912 hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính qua mạng Internet. Số lượng 
hồ sơ được giải quyết trực tuyến trong thời gian trên là 863 hồ sơ. 

Một số thủ tục có tỷ lệ giải quyết trực tuyến cao như: Cấp chứng chỉ 
hành nghề dược (Sở Y tế) đạt 78,8%; Thông báo hoạt động khuyến 
mại (sở Công Thương) đạt 97,5%; cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng 
lẻ đô thị (UBND huyện Bắc Hà) đạt 78,4%,… 

Lên Internet để tương tác người dân – chính quyền  

Mặc dù có một số kết quả tích cực đầu tiên về thực hiện dịch vụ công 
qua mạng Internet, nhưng số lượng hồ sơ nộp trực tiếp tại bộ phận một 
cửa vẫn đạt mức cao. Trong số những thủ tục đã có thể thực hiện trực 
tuyến, vẫn có tới 12.684 hồ sơ được tiếp nhận trực tiếp tại bộ phận một 
cửa. 

Theo Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lào Cai, nguyên nhân của vấn 
đề là do người dân chưa được phổ biến và hiểu rõ cách thức thực hiện 
dịch vụ công trực tuyến. Giải pháp được đưa ra là đưa ra các tiện ích 
dễ sử dụng và tăng cường truyền thông. 

“Chúng tôi đã tham khảo mô hình tại một số tỉnh, trong đó trực tiếp 
tham quan trung tâm của Đà Nẵng. Đà Nẵng dự kiến sẽ hỗ trợ, chuyển 
giao một kênh, sau này thuê lại dịch vụ. Nhưng Sở Thông tin và Truyền 
thông tỉnh Lào Cai muốn mình là người chủ động việc này. Với sự phối 
hợp của Zalo, bây giờ đã thiết lập được “Cổng hành chính công Lào 
Cai” trên Zalo, do Lào Cai chủ động cập nhật, kết nối với người dân” – 
ông Vương Trinh Quốc nói. 

Việc thiết lập “Cổng hành chính công Lào Cai” trên Zalo dựa trên thống 
kê về số lượng người dân sở hữu điện thoại thông minh và có kết nối 
Internet. Ước tính, có trên 300.000 người Lào Cai đang sử dụng Zalo, 
trên tổng dân số của tỉnh là 730.420 người. 

Khi bấm nút “Dịch vụ công” trên ứng dụng Zalo, người dân có thể tra 
cứu hồ sơ bằng cách quét mã QR hoặc nhập mã số biên nhận. Sau hai 
thao tác và 1 giây chờ đợi, tình trạng giải quyết thủ tục hành chính đã 
hiển thị trên điện thoại. 

Ông Vương Trinh Quốc, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh 
Lào Cai cho biết, Zalo là một kênh để cung cấp thông tin về các thủ tục 
hành chính. Các cơ quan thuộc UBND sẽ tiến hành xây dựng bộ câu 
hỏi và câu trả lời, ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) để người 
dân nhận được giải đáp thắc mắc nhanh nhất từ chính quyền. 



“Chúng tôi sẽ đẩy mạnh việc truyền thông để làm sao cho người dân, 
doanh nghiệp trên địa bàn biết và tương tác. Mình là một người cung 
cấp dịch vụ, bán hàng mà khách hàng lại không tham gia thì không ổn. 
Tôi sẽ tích cực truyền thông để thông qua đây, mọi người cùng tham 
gia và trải nghiệm” – ông Vương Trinh Quốc nói. 

 

Tra cứu tình trạng giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính tại “Công hành 
chính công Lào Cai” trên Zalo. Ảnh chụp màn hình. 

Trước đó, Lào Cai đã đặt mục tiêu số hóa xong toàn bộ dữ liệu hộ tịch 
vào năm 2020. Cụ thể: Năm 2018 số hóa nhập toàn bộ dữ liệu đăng ký 
kết hôn từ năm 1990 đến hếtăm 2016 và dữ liệu đăng ký khai sinh của 
các năm 2015-2016; Năm 2019 sẽ số hóa nhập toàn bộ dữ liệu đăng ký 
khai sinh từ năm 2000 đến năm 2014; 

Năm 2020 sẽ số hóa nhập toàn bộ dữ liệu đăng ký khai sinh từ năm 
1990 đến năm 1999 và toàn bộ dữ liệu đăng ký khai tử; nuôi con nuôi; 
nhận cha, me, con; thay đổi; cải chính hộ tịch; xac định lại dân tộc; cấp 
giấy xác nhận tình trạng hôn nhân; đăng ký giám hộ, chấm dứt giám 
hộ; đăng ký ghi chú ly hôn. 

Việc số hóa dữ liệu về hộ tịch sẽ góp phần nâng cao hiệu quả của việc 
lưu trữ, chuẩn hoá dữ liệu thành kho cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử nhằm 
tạo thuận lợi cho công tác đăng ký và quản lý hộ tịch, đảm bảo an toàn 
tài liệu thông tin cá nhân trong sổ hộ tịch. 

Khi thông tin hộ tịch được số hóa hoàn toàn, cùng với các giải pháp 
tăng cường tương tác và cung cấp dịch vụ công trực tuyến, người dân 



Lào Cai sẽ dần trở thành công dân điện tử, mọi dịch vụ công đều có tể 
thực hiện bằng chiếc điện thoại thông minh có kết nối Internet. 
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